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Minısített szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!

Az Európai Unió az egységes turizmus fejlesztés koncepciójának kidolgozásában látta azt a
lehetıséget, hogy a tagországok és maga az EU, mint célpont jobban kezelhetı és
megismerhetı legyen. Az elszigetelt helyi attrakciók megismerése „távolról” nem volt
lehetséges.
Az attrakciók könnyebb megismerése, az azokról való tájékoztatás érdekében szükségessé
vált egy rendszer kialakítása. Ez azonban nem egy uniformizált rendszer lett, hiszen az eltérı
helyi adottságok nem tőrték volna azt el. Az egységesítés annyiban jelentkezik, hogy
meghatározza a bevonandó szervezeteket, de a mőködési formában és a tevékenységben
viszonylagos mozgásteret enged.
Ez a rendszer lett a Turisztikai Desztinációs rendszer. A rendszerhez az EU folyamatos
támogatást biztosít pályázati rendszeren keresztül. Ezen pályázaton viszont csak a külön
szabályzók szerint létrehozott Turisztikai Desztinációs Menedzsment (a továbbiakban: TDM)
szervezetek indulhatnak.
A TDM szervezetek formáját és tagi összetételét külön szabályrendszerben határozták meg.
Ennek lényege, hogy a turizmusban résztvevı nem közhatalmi szervezetek bevonásával, de az
érintett önkormányzat kötelezı részvételével jöjjön létre egy nonprofit szervezet. Ez a
szervezet lehet a támogatott szervezet, mely jogosult felügyelni az EU és a honos ország
kormánya által biztosított támogatás célszerinti felhasználását.
Ilyen elızmények után került sor a Szekszárd és Térségi Turisztikai Egyesület
alapszabályának kialakítására, és tagként a mellékletben felsorolt szervezetek bevonására.
A támogatás megszerzése csak az erre vonatkozó pályázaton nyerhetı el. A pályázaton csak
azon TDM szervezetek indulhatnak, amelyek regisztrációt nyernek az Nemzetgazdasági
Minisztériumnál. A regisztrációhoz bizonyos önkormányzati kötelezettség vállalás is
szükséges. Ilyen a fenntarthatóság elve, melyhez az Önkormányzat köteles biztosítani a
mőködési költség minimum 40 %-t, továbbá át kell adni – amennyiben van - a Tourinform
irodát, illetve be kell vonni a turizmust érintı szakmai és pénzügyi döntésekbe a TDM
szervezetet.
A költségviselés kérdését akként kívánjuk megoldani, hogy az Önkormányzatnál az érintett
feladatokat ellátó személyeknek a TDM szervezethez kerülésével, és az ı bérük átadásával
már teljesítésre kerülnek a kötelezı költségviselési arányok, amely csupán átcsoportosítással
jár, többlet költséggel viszont nem. Nevesítve Berlinger Attila a nemzetközi kapcsolatok
felelıse és Gáspár Gabriella, a Tourinform Iroda vezetıje kerülne át a TDM szervezethez,
kivonva ıket a jelenlegi szervezetükbıl és alkalmazásukból, azaz a Polgármesteri Hivatalból
és a Babits Mihály Mővelıdési Házból. Az ı bérüknek megfelelı kötelezettségvállalást kell
beépíteni a költségvetési rendeletbe, valamint a turizmushoz, külkapcsolatokhoz rendelet
költségek átadását. Ennek megfelelıen az Önkormányzat többletköltséget nem kell vállaljon,
csak a költségvetésen belül kell átcsoportosítani bizonyos tételeket.
A Tourinform Iroda kötelezı átadása miatt módosítani szükséges a Babits Mihály Mővelıdési
Ház alapító okiratát.
A döntéshozatalba való bevonás miatt szükséges az Önkormányzat és az Egyesület között egy
együttmőködési megállapodás megkötése, melyben bizonyos feladatok, részben vagy
egészben történı átadása is szerepel. Ezen utóbbi eredményeként a szervezet kiemelt

közhasznú szervezetté tud válni, mely jelentıs forrás bevonást eredményezhet, illetve a
mőködési költségeket tudja csökkenteni.
Szükséges kijelölni az Önkormányzat képviselıjét az egyesület mőködésében.
Kérjük a Tisztelt Közgyőlést, hogy hagyja jóvá az Egyesülethez való csatlakozást és tegye
meg a határozati javaslatokban leírt - és a TDM-pályázat által megkövetelt - szervezeti,
személyi és költségvetési módosításokat
Szekszárd, 2011. április 22.
Berlinger Attila
ügyvezetı igazgató

Határozati javaslat

1.)

SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 10. § (1) e) pontja értelmében – alapító tagként részt vesz a Szekszárd és
Térségi Turisztikai Kiemelt Közhasznú Egyesület néven megalakult TDMszervezetben.
A Közgyőlés jóváhagyja az Egyesület alakuló ülésén Dr. Haag Éva alpolgármester
alapítói nyilatkozatát. A Közgyőlés az Önkormányzat képviseletével Dr. Haag Éva
alpolgármestert bízza meg az Egyesület mőködésével kapcsolatban.

Határidı:
Felelıs:
2.)

SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 10/2011 (III. 9.) sz. költségvetési
rendeletének módosítására készítsen elıterjesztést, mely szerint a 2011. évi
költségvetésben az egyesület tagdíj fizetését biztosítja a TDM-szervezet
vonatkozásában.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a fenti költségvetési rendelet 6. számú
mellékletében a nemzetközi kapcsolatok fedezésére rendelkezésre bocsátott 3.200.000,Ft + ÁFA összegő költségvetési tétel, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza állományából az egyesület alkalmazásába
kerülı 1-1 fı (Berlinger Attila és Gáspár Gabriella) bruttó bérének és járulékainak
megfelelı összeg – a fenti költségvetési rendelet 6. sz, melléklete és 3. sz. mellékletének
102. cím, 17. alcím elıirányzataiból összesen 8.505.822,- Ft összegben - kerüljön az
Egyesület részére tagdíj jogcímén megfizetésre.

Határidı:
Felelıs:

3.)

2011. november 30.
Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

A közgyőlés jelen határozatával kötelezettséget vállal, hogy a jelen határozat 2.)
pontjában szereplı tagdíjfizetési kötelezettségét az Egyesület gazdasági-pénzügyi
fenntarthatósága és a kiszámítható szakmai mőködése érdekében a DDOP-2.1.3/B-11.
kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek
létrehozása és fejlesztése” c. pályázati projekt befejezésétıl számított 5 év idıtartamra
biztosítja.
Az Egyesület tárgyévi normatív támogatásáról a közgyőlés által jóváhagyott
együttmőködési megállapodás szerint gondoskodik.

Határidı:
Felelıs:

4.)

azonnal
Horváth István polgármester

2011. november 30.
Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat
1. sz. mellékletét képezı együttmőködési megállapodás aláírására.

Határidı:
Felelıs:
5.)

SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratát módosítsa oly módon,
hogy a „Tourinform Iroda” mőködtetése és szakmai irányítása kerüljön ki az alapító
okiratból, a feladatot a továbbiakban az Egyesület lássa el.

Határidı:
Felelıs:

6.)

2011. november 30.
Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a jegyzıt, hogy Berlinger Attilának, a
nemzetközi kapcsolatok hivatali referensének az Egyesület alkalmazásába - a
dolgozóval történı közös megegyezéssel és jogutódlással - történı áthelyezésérıl szóló
megállapodást aláírja.

Határidı:
Felelıs:
7.)

2011. május 31.
Horváth István polgármester

2011. november 30.
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását készítse el oly módon, hogy a
nemzetközi kapcsolatokkal összefüggı feladatokat a Hivatal a továbbiakban az
Egyesület útján látja el.

Határidı:
Felelıs:

2011. november 30.
Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület
alapító tagjai
2011. április 12.

Tag neve
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Cikádor Kft. (Lovasudvar Szedres)
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Városi Sport- és Szabadidőközpont
Hotel Zodiaco (Linea Italiana Kft.)
Sió-Motel (Delta Pont 2002 Kft.)
Relax Wellness Központ Kft.
Gyógygödör Vendégház
Zsitvai János Cukrász Kft.
Bodribor Kft.
Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar
Gemenc Zrt.
Szekszárd MJV Önkormányzata
Szekszárdi Turisztikai Kft.

Szervezet vezetője
Misóczki Anikó elnök
Gaál Attila igazgató
Sebestyén Gyula ügyvezető
Bay Attila ügyvezető
Csillag Balázs igazgató
Bóvári Zsolt ügyvezető
Vörös Gábor ügyvezető
Kocka Gábor ügyvezető
Hegedűs Györgyné ügyvezető
Zsitvai János ügyvezető
Dr. Bodri István ügyvezető
Baka György elnök
Herrné Szabadi Judit ügyvezető
Dr. N. Horváth Béla főigazgató
Csonka Tibor vezérigazgató
Horváth István polgármester
Berlinger Attila ügyvezető

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
(képviseli: Horváth István polgármester, KSH jelzőszám: …………………………, adószám.:
……………………), a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
(képviseli: Dr. Braunné Fülöp Katalin elnök, cégjegyzékszám: …………………………, adószám.:
……………………), a továbbiakban: Egyesület
között az alulírott napon és helyen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…… számú határozata alapján az alábbi feltételek szerint.

I. Felek jogállása, az együttműködés alapjai
1.
2.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a 2011. április 12-én megalakult Egyesület
alapító tagja.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Egyesületet tekinti a város és térségének
turisztikai fejlesztéseit irányító és koordináló szakmai szervezetnek, illetve vállalja,
hogy nem hoz létre párhuzamos struktúrát a városi szintű turizmusirányítása,
turizmusmenedzsmentre.

II. Az Egyesület működésének célja
1.
2.
3.
4.

versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése;
a turistaforgalom növelésével és az azzal együtt járó gazdasági fejlődés generálásán
keresztül a városban és térségében lakók életminőségének javítása
az érkező turisták és vendégek számára tökéletes utazási élmény biztosítása;
a város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus
fejlesztésében, a desztináció identitásának megteremtése és a helyi vonzerők
erősítése.

III. Az Egyesületnek átadott önkormányzati turisztikai és egyéb szakmai feladatok
Szekszárd város épített és kulturális öröksége, természeti értékei és hagyományai
megismertetésének, az attrakciók és turisztikai szolgáltatások versenyképes piaci
megjelenítésének, a helyi fogadási feltételek fejlesztésének, valamint az érintettek
(tulajdonosok, szolgáltatók, felhasználók) között történő koordinálás érdekében
1. a Tourinfom Iroda működtetése az Egyesület városi turisztikai információs
részlegeként;
2. Szekszárd város és térsége bemutatása, népszerűsítése, turisztikai jellegű
hasznosítása;
3. turisztikai fejlesztések, új termékek kialakításának kezdeményezése, összehangolása;
4. a helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására és a vendégek
fogadására való felkészítésére;

5. a város turisztikai fogadási feltételeinek javítása, a fejlesztések turisztikai szakmai
koordinációjának ellátása;
6. a városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és folyamatos
karbantartása;
7. a Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesületben a tagsággal járó jogosítványok és
kötelezettségek gyakorlása, mely magában foglalja az egyesületi munka irányítását és
a hozzájuk kapcsolódó hazai és nemzetközi (EU) együttműködési projektek
menedzsmentjének ellátását;
8. az Önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatainak ellátását, az ezzel
kapcsolatos önkormányzati és civil szervezetek programjainak, utazásainak és
rendezvények koordinálását, a testvérvárosi uniós pályázatok előkészítését és
lebonyolítását.
IV. Szervezeti együttműködés
1.

2.

3.

Az Egyesület legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a közgyűlés dönt. A
közgyűlésen az Önkormányzatot a polgármester, vagy az általa meghatalmazott
személy képviseli. Az Egyesület gazdálkodását egy 3 tagú Felügyelő Bizottság, egy 3
tagú Gazdasági Bizottság, valamint a könyvvizsgáló ellenőrzi.
A jelen együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítését az Önkormányzat
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága kíséri figyelemmel és értékeli a feladatok
megvalósulását.
Az Egyesület vezetője minden év január 31. napjáig beszámolót készít a Bizottságnak
az előző évi szakmai tevékenységről és elkészíti a tárgyév üzleti tervét. A Bizottság
megtárgyalja a beszámolót és annak alapján javaslatot tesz az Egyesület következő
évi tagdíjának mértékére. A konkrét összegről évente az Önkormányzat Közgyűlése
dönt, legkésőbb az adott év február hó 28. napjáig.

V. A feladatellátás tárgyi és pénzügyi feltételei
1.

2.

3.

Az Önkormányzat az Egyesület működéséhez biztosítja a Szekszárd, Béla király tér 7.
alatti ………….. hrsz. ingatlan használatát, mely a Szekszárdi Turisztikai Kft. bejegyzett
székhelye és melyben a Tourinform Iroda működik. Az ingatlant és az irodát az
Önkormányzat a jelen szerződés aláírásának napjától egy határozatlan idejű ingyenes
haszonkölcsön szerződéssel az Egyesület rendelkezésére bocsátja.
Az Önkormányzat az átadott feladatok ellátásához megfelelő mértékű éves tagdíj
fizetését vállalja, melynek mértékét az Önkormányzat adott évre vonatkozó
költségvetési rendelete tartalmazza.
A 2011. évre vonatkozó tagdíj mértéke az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 10/2011. (III. 9.) számú rendelete alapján 12.505.822,- Ft, azaz Tizenkétmillióötszázötezer-nyolcszázhuszonkettő forint, melynek kifizetése a fenti költségvetési
rendelet 3. sz. melléklet 102. cím 17. alcím, illetve a 6. számú mellékletében rögzített
bér és dologi kiadások terhére történik.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága és
a kiszámítható szakmai működése érdekében az Egyesületnek történő tagdíj fizetését
a DDOP-2.1.3/B-11. kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment
szervezetek létrehozása és fejlesztése” c. projekt befejezésétől számított 5 évre

biztosítja. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TDM szervezet megszűnése,
vagy működésének ellehetetlenülése esetén köteles az átadott feladatokat
(nemzetközi kapcsolatok ellátása) visszavenni és a turisztikai információszolgáltatást
(Tourinform Iroda) a korábbi feltételeknek megfelelően működtetni.

VI. Egyéb rendelkezések
1.
2.

Jelen megállapodás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
jóváhagyásával válik joghatályossá.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., az Áht., valamint az
Ötv. rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2011. május …

……………………………………………………………..
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Horváth István
polgármester

……………………………………………………………..
Szekszárd és Térsége
Kiemelt Közhasznú Egyesület
Dr. Braunné Fülöp Katalin
elnök

